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 نازله در عک ا« الکتابام  »کتاب اقدس 

دحسینی استاد پیشین دانشگاه رادیو پیام دوست: شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست، آقای دکتر نصرت اهلل محم 

که خود بخشی از بحث کل ی ایشان در بارۀ  طهران و پژوهشگر بهائی، در مسیر شرح تاریخ و تعالیم دیانت بهائی

های آسمانی به ویژه وحدت اساس ادیان الهی است، در هفتۀ گذ شته وعده دادند شرحی در تاریخ و تعالیم آئین

 خصوص کتاب اقدس بزرگترین اثر آسمانی حضرت بهاءاهلل ارائه خواهند نمود.

د حسینی: سپاسگزارم، شنوندگان عزیز و پر مه ر و باوفای رادیو پیام دوست، پس از درود فراوان، امروز دکتر محم 

 .شرحی در خصوص محتوای کتاب اقدس به آگاهی شما خواهد رسید

الع شنوندگان عزیز برسانم که شما  د حسینی اجازه بفرمائید در اینجا به اط  رادیو پیام دوست: آقای دکتر محم 

لی در توضیح محتوای کتاب اقدس تأ خواستم اید که به زودی انتشار خواهد یافت میلیف کردهقاموس بسیار مفص 

 سخنانتان اشاره
 
مه روشنگرانهخواهش کنم که طی ای ای به محتوای قاموس کتاب اقدس هم بفرمائید که شاید مقد 

 .برای درک این اثر مهم  باشد

د حسینی: از آنچه سرکار فرمودید بنده الهام گرفتم. تصو   موس شاید فی اختصاری این قاکنم معر  ر میدکتر محم 

 .شنوندگان عزیز را بیشتر با محتوای کتاب اقدس آشنا نماید

ای است از بیانات حضرت بهاءاهلل شارع دیانت بهائی، حضرت کنم که این قاموس صرفًا مجموعهعرض می

 امر بهائی و پیام
 
العدل های بیتخطها و دستعبدالبهاء مبی ن کلمات حضرت بهاءاهلل، حضرت شوقی رب انی ولی

اعظم الهی هیئت مدیرۀ جامعۀ جهانی بهائی در توضیح آیات کتاب اقدس. در این قاموس به مناسبت از آثار 

صد و بیست و نه سال از نزول  حضرت باب نیز کمال استفاده شده است. در پیشگفتار قاموس ذکر گردیده که یک

میالدی در عک ا از قلم حضرت بهاءاهلل نازل  1873در سال گذرد. زیرا این کتاب جلیل آسمانی کتاب اقدس می

گردیده است. عبارات کتاب اقدس در نهایت اختصار و کلی ت حاوی نکات دقیقۀ عرفانی، فلسفی، عبادتی، 

اخالقی و اجتماعی است. حاوی اصول و قواعدی است که کافل سعادت کامل عالم انسانی است. به نظر بنده 

واعد، پژوهش در باب تعالیم و احکام کتاب اقدس کار مجامع عظیم تحقیق است. بنده با بررسی این اصول و ق

ی را نداشتهنهایت محوی ت عرض می ً  کنم که لیاقت انجام چنین امر مهم  ام. تألیف قاموس کتاب اقدس صرفًا

ار نخست در گام ناچیزی است که در این طریق برداشته شده است. این قاموس حاوی چهار گفتار است. گفت

ل است. این گفتار خود شامل شش بخش است. بخش نخست سرگذشت نزول و  مات است که بسیار مفص  مقد 



ی کتاب اقدس اشاره گشته است. بیان شده  انتشار کتاب اقدس است. در این بخش به نخستین نسخ معتبر خط 

 ده
 
س بارها به چاپ رسیده است. است که چگونه طی م متن آن وسیلۀ ها سال این کتاب مقد  حدود یک سو 

م آن تحت هدایت بیت اعظم رسمًا به انگلیسی ترجمه گردیده است و به دیگر العدلحضرت شوقی رب انی و دو سو 

 .شود. بخش دو م در توصیف کتاب اقدس استها نیز ترجمه شده و میزبان

( )یعنی کتاب مرجع ک« الکتابام  »کتاب اقدس در آثار حضرت بهاء اهلل به  )یعنی بزرگترین قانون « ناموس اکبر»ل 

)چراغ الهی برای عالمیان( « القدم للعالممصباح»)یعنی میزان و ترازوی حقیقت( « الحق  قسطاس»الهی( 

م به شؤون و ها لقب دیگر ملق  احکام( و به ده)کتاب « االحکامکتاب» ب و موصوف گشته است. در بخش سو 

 لحن آن به طور کل ی لحن تشریع یاست و اینکه شأن کتاب شأن آیات است و الحان کتاب اقدس اشاره گردیده ا

شریعت است زیرا بخش اعظم کتاب اقدس حاوی تعالیم و احکام شریعت حضرت بهاءاهلل است. البت ه ما در باب 

این خصوص  ایم و در آینده نیز به تفصیل درشؤون و الحان آیات در این ظهور الهی قبال  به اختصار گفتگو داشته

سخن خواهیم گفت. الحان دیگری نیز چون لحن تبشیر، لحن انذار، لحن وصی ت )یعنی توصیه( حت ی لحن عرفان 

شود. در بخش چهارم به بررسی و لحن معرفت )یعنی فلسفه، علم و هنر( نیز در آیات کتاب اقدس مشاهده می

م کتاب اقدس پرداخته  .ایممحتوای الواح متم 

اند و مؤی د احکام کتاب اقدس وگاه حضرت بهاءاهلل که پس از نزول کتاب اقدس در عک ا نازل گردیدهالواح مبارکۀ 

یکی ازآن الواح من( کتاب وصی ت حضرت بهاءاهلل،  حاوی برخی مقر رات جدیدند کتاُب عهدی )کتاب عهد

یش مرکز میثاق و مبی ن است که در آن پس از نقل آیات کتاب اقدس به تصریح حضرت عبدالبهاء را پس از خو

فرمایند. در بخش پنجم از گفتار نخست قاموس کتاب اقدس به تألیفات پژوهشگران کلمات حضرتشان معی ن می

بهائی در خصوص محتوای کتاب اقدس اشاره گردیده است. بخش ششم که مختصر است، بیان تقسیمات کل ی 

اب اقدس گذشته از مسائل عرفانی و فلسفی در خصوص محتوای کتاب اقدس است. در این بخش محتوای کت

ات کتاب اقدس، تحت سه عنوان تقسیم بندی گردیده است: نخست مقر رات کتاب اقدس، دو م خطابات و نبو 

م اشارات کتاب اقدس به اشخاص و اماکن مخصوص  .سو 

وص تقسیم گفتار دو م قاموس کتاب اقدس حاوی بررسی مقر رات کتاب اقدس است که خود به سه بخش مخص

 :گشته است

 نخست مقر رات عبادتی،

 دو م مقر رات اخالقی،

م مقر رات اجتماعی  .سو 

م آن نازل گردیده است و  آنچه در زمینۀ مقر رات عبادتی و اخالقی و حت ی اجتماعی در کتاب اقدس و الواح متم 

ق حقائق اص ولی ابدی است که مظاهر نیز دقائق عرفانی و فلسفی این کتاب جلیل آسمانی همه مؤی د و مصد 



سۀ پیشین یعنی پیامبران آسمانی نازل فرموده اند، همۀ این مقر رات و دقائق عرفانی وفلسفی گرد محور لزوم مقد 

زنند. درعین حال در کتاب اقدس آنچه از مقر رات که در این عرفان الهی و عمل به موجب احکام الهی دور می

ق وحدت عال م انسانی است تغییر یافته و بدل به احکام عشق و محب ت و صلح و عطوفت عصر نورانی سد  راه تحق 

گشته است. هدف اصلی نزول کتاب اقدس و تشریع مقر را ت آن، تکامل وجود و روان هر آدمی صرف نظر از 

عقیده، رنگ، نژاد، قومی ت و ملی ت و نیز تکامل جامعۀ انسانی است. در این مسیر هر گونه مانعی که ایجاد 

 .خشونت و ستیز نماید در کتاب اقدس منسوخ شده و اسباب و وسائل مهر و آشتی تأئید و تبیین و تجلیل گشته است

س به تفصیل مورد بررسی قرار  م آن کتاب مقد  چون از هفتۀ آینده اصول و قواعد نازله در کتاب اقدس و الواح متم 

م قاموس کتاب اقدس مقر رات عبادتی  شویم که در بخش نخستخواهند گرفت امروز تنها متذک ر می از گفتار دو 

شریعت جدید در باب عرفان حق  و عمل به موجب تعالیم و احکام الهی، در خصوص وجوب تالوت آیات الهی، 

نماز و روزه و دیگر احکام عبادتی توضیح گشته است. در بخش دو م مقر رات اخالقی مربوط به راستی، درستی، 

، عدالت و انصاف، ادب، وفاء، خضوع، سخاوت، حرمت غرور و غیبت و افتراء، حرمت امانت، عف ت، انقطاع

رات و قمار، اجتناب از ظلم بر  محزون نمودن دیگران، لزوم اشتغال به کسب و کار، اجتناب از مسکرات و مخد 

ی قرار گرفته است. حیوانات، لزوم رعایت حال و احترام به والدین و خادمین جامعۀ انسانی و امثال آن مورد بررس

م از گفتار دو م قاموس کتاب اقدس خود شامل دو بحث است. بحث نخست در بیان مبادی اجتماعی  بخش سو 

م آن تصریح گشته و یا به تلویح آمده است برخی از مبادی یا  آئین بهائی است که در کتاب اقدس و الواح متم 

نت جهانی بهائی، وحدت اساس ادیان الهی، توافق علم و تعالیم مذکور عبارتند از وحدت عالم انسانی هدف دیا

بات  دین، لزوم تعدیل معیشت و حل  مشاکل اقتصادی، تساوی حقوق زنان و مردان، لزوم ترک جمیع تعص 

المللی در کنار جاهالنه، تعلیم و تربیت عمومی، لزوم تحقیق در جمیع امور و لزوم انتخاب یک زبان و خط  بین

م با احکام اجتماعی کتاب اقدس ارتباط داردزبان مادری و تع  .لیم آن در همۀ مدارس جهان به کودکان. بحث دو 

ذکر این نکته بسیار ضروری است که اجراء برخی از احکام اجتماعی کتاب اقدس منوط به آمادگی جامعۀ انسانی 

احوال شخصی ه چون  در آتیۀ اوقات است. در بحث مربوط به احکام اجتماعی، احکام کتاب اقدس در خصوص

تول د، سن  بلوغ، ازدواج، مرگ و مبحث ارث مورد بررسی قرار گرفته است. در پی احکام مربوط به احوال 

شخصی ه، جزائی ات کتاب اقدس چون حرمت قتل، زناء و سرقت توضیح گشته است. پس از بیان جزائی ات به 

یع حضرت بهاءاهلل و ضمن آن میثاق الهی مهمترین توضیح احکام مربوط به تشکیالت اداری امر بهائی، نظم بد

ات کتاب  م قاموس کتاب اقدس در توضیح خطابات و نبو  مبحث کتاب اقدس مبادرت گردیده است. گفتار سو 

اقدس است. خطابات به رؤسای اداری و روحانی ملل عالم و برخی از دیگرنفوس و نیز بشارات مربوط به آیندۀ 

عواقب عدم اطاعت از مظهر الهی و احکام رب انی. گفتار چهارم قاموس توضیح اشارات  جهان و انذارات مربوط به

 .کتاب اقدس به اشخاص و اماکن است



د حسینی بسیار ممنونیم که به اختصار به بیان محتوای قاموس کتاب اقدس که  رادیو پیام دوست: آقای دکتر محم 

ی کتاب اقدس است. از آنچه گفته شد روشن است که تألیف خودتان است پرداختید که در حقیقت شرح محتوا

ات آن اصوال  حاوی  محتوای کتاب اقدس بسیار غنی است و عالوه بر نکات مهم  عرفانی و فلسفی و خطابات و نبو 

ی که بدان  س بهائی و کافل سعادت کامل عالم انسانی است. نکتۀ بسیار مهم  مقر راتی است که پایۀ شریعت مقد 

و شایسته است که تکرار شود این است که کتاب اقدس همۀ موانع موجود در راه تحق ق صلح اشاره گردید 

بینیم خشونت و الملل و وحدت عالم انسانی را بر طرف کرده است و ندای مهر و آشتی را در عصری که میبین

محتوای کتاب اقدس در رساند. به طوری که فرمودید فرصت توضیح کند به گوش جهانیان میستیز در آن بیداد می

پردازید به حقیقت از یک گفتار نیست و مسل مًا از هفتۀ آینده که به بیان اصول و قواعد آئین جهانی بهائی می

 سخن به نظم بدیع محتوای کتاب اقدس هم سخن خواهید گفت. چون هنوز چند دقیقه
 
ای فرصت هست و طی

خواستم خواهش کنم که ین مبحث کتاب اقدس اشاره کردید، میترحضرت بهاء اهلل و میثاق الهی به عنوان مهم  

 .در این خصوص هم توضیح مختصری برای شنوندگان عزیزمان بیان بفرمائید

د حسینی: قبول می ها مورد بررسی قرار گیرد. امروز فرمائید که دقائق مربوط به این مبحث عظیم باید ماهدکتر محم 

سۀ بیکنم که نظتنها به اختصار عرض می نهایت خطیر و م بدیع حضرت بهاءاهلل و محتوای کتاب اقدس خالق مؤس 

سه، میثاق الهی است. برای نخستین بار  عظیمی است که کافل وحدت نوع انسان در هزارۀ حاضر است. این مؤس 

 و مرکز میثاق حضرتش را معدر تاریخ روحانی عالم مظهر الهی رسمًا و کتبًا مبی ن کلمة
 
ی ن فرموده است. اهلل و وصی

م آن کتاُب عهدی )کتاب عهد من( فرزند بزرگوارشان حضرت  حضرت بهاءاهلل در کتاب اقدس و لوح متم 

اند در گفتارهای مربوط به میثاق الهی در این دور نورانی و نیز عبدالبهاء را بدین سمت معی ن و منصوب فرموده

ب انی پس از صعود یعنی درگذشت حضرت عبدالبهاء مباحث مربوط به نظم بدیع، موضوع والیت حضرت شوقی ر

اعظم الهی را که در کتاب اقدس بیان گشته است به تفصیل مورد بررسی قرار العدلو نیز موضوع مهم  تأسیس بیت

اعظم الهی واضع مقر راتی بوده و خواهد بود که در آثار حضرت بهاءاهلل تشریع نشده و یا العدلخواهیم داد. بیت

ه داشت که نزول کتاب اقدس و تأسیس میثاق الهی اوج  جزئی ات مربوط به آن مقر رات بیان نگشته است. باید توج 

س بهائی است که در آثار حضرت شوقی رب انی  اظهار امر علنی حضرت بهاءاهلل و ابالغ عمومی آئین مقد 

 
 
 زارم شاهلل یاد گشته است. سپاسگامربهائی به عنوان مرحلۀ اکمال غائی شریعتولی


